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Úvod
Komunitní plánování sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb (dále jenom KPSS) je systémem managementu
sociálních služeb, tj. rozhodováním o tom, kde budou jaké služby pro občany daného regionu.
Vytváří se na střednědobý horizont. Proces KPSS je postavený na vytváření dialogu mezi
poskytovateli, zřizovateli a uživateli sociálních služeb. Užívané jméno pro tři uvedené skupiny
je triáda. Setkávání triád je klíčovou aktivitou KPSS.
Úlohou KPSS je skrze demokratické principy společnosti a necentralizovanou dostupnost
sociálních služeb přispívat k efektivní distribuci a tím také k sociálnímu smíru. Efektivní
distribuce se vztahuje k rozhodování občanů o prioritách problémů, které je potřeba na území
ORP řešit. Zainteresovaní lidé a organizace, kterých se sociální problémy týkají, se mají
setkávat a společně určovat směr změny. Spoluúčast na rozhodování občanů o sociálních
službách na jejich území zvyšuje kvalitu jejich života. Důležitost vytváření sociální soudržnosti
je důležitá zejména jako prevence sociální nesnášenlivosti a sociálního vyloučení
marginalizovaných skupin obyvatelstva.
Komunitní plánování na území ORP Moravský Krumlov
Kraj podle § 94 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje
dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb. Obce v souladu s citovaným zákonem s krajem na přípravě a
realizaci tohoto plánu spolupracují.
Realizace KPSS je rovněž jedním z nástrojů k naplnění § 35 zákona č. 128/2000 Sb.,
o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že: „Obec v samostatné působnosti ve
svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o
vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů“. Zákon
obci ukládá povinnost starat se o rozvoj sociálních služeb pro své občany.
Předpoklady k efektivnímu komunitnímu plánování sociálních služeb
Proces zjišťování potřeb obyvatel a účast na rozhodování o jejich naplňování je základním
principem KPSS přispívajícím k správnému fungování procesu. Základem pro efektivní
fungování KPSS je z podstaty participativní vlastnost metody:






začleňování, co největšího počtu relevantních lidí v dané společnosti
o klíčovým se jeví být: aktivní účast starostů obcí správního obvodu ORP Moravský
Krumlov na rozvoji sociálních služeb, kooperace mezi zdravotnickými,
vzdělávacími, bezpečnostními a sociálními organizacemi, kooperace mezi
poskytovateli sociálních služeb na úrovni regionů.
tlumočení potřeb lidí, které jsou reflektované relevantními místy, zejména zřizovateli
sociálních služeb,
vytváření prostoru na tvoření priorit řešených problémů ze strany občanů,
objasňování mechanismů a zákonitostí procesu lidem.

K nenaplnění potenciálu participativní dimenze komunitního plánování sociálních služeb dochází
díky nedostatečné informovanosti. Informovanost má v komunitním plánování tyto roviny:
1. Šíření sociálního poradenství jako poslání všech sociálních služeb dle zákona
č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Komunitní plánování
mapuje poskytované sociální služby pro obyvatele lokality. V rámci průřezových priorit
se šíří výstupy z této analýzy.
2. Zvýšení povědomí o možnostech občanů účastnit se na plánování sociálních služeb v
procesu seznamování aktérů s existencí komunitního plánovaní sociálních služeb.
3. Zvýšení povědomí občanů o právu na adekvátní sociální služby, což pomáhá při
zjišťování potřeb obyvatel a taktéž je umocňuje k naplňování jejich potřeb.
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Zdroje komunitního plánování
Bohaté zdroje informací poskytují legitimitu realizace KPSS. V případě KPSS 2014-2016 byly
pro sestavení plánu použity v zásadě dva druhy zdrojů informací:
1. Rozhovory s poskytovateli a zadavateli sociálních služeb, záznamy ze setkání pracovní
skupiny komunitního plánování.
2. Textové informace o poskytovaných sociálních službách – výroční zprávy, zprávy o
realizaci služby, informace z registru sociálních služeb. Všechny tyto zdroje jsou
uvedeny v seznamu zdrojů na konci dokumentu.
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Usnesení Zastupitelstva města Moravský Krumlov

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod ORP Moravský
Krumlov na období 2014 – 2016 byl schválen Zastupitelstvem města Moravský
Krumlov dne 9.12.2013 na 30. zasedání usnesením č. 31/2013 pod bodem č.
1.21. .
Proces plánování sociálních služeb
Příprava návrhu v pořadí již třetího komunitního plánu byla zahájena v říjnu a prosinci 2012 na
společných schůzkách pracovních skupin KPSS I. a II.. Bylo dosaženo shody v otázce
plánovacího období, kdy jako optimální byly zvoleny 3 roky. Prioritou pro nadcházející období
je zachování stávajících sociálních služeb v regionu, jejich vzájemná propojenost a efektivnost.
Plán byl rozšířen o návazné služby a činnosti, které nepodléhají režimu zákona o sociálních
službách, ale významně pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob.
Návrh střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb vznikal v průběhu roku 2013. Podklady
pro jeho vypracování jsou v tomto materiálu uvedeny. Na jeho přípravě se podílely dvě
pracovní skupiny, v nichž pracovalo celkem 18 osob. Skupiny se scházely dle potřeby. Od
měsíce 3/2013 byl prováděn sběr dat. V období 4/2013 – 5/2013 byly získávány a
vyhodnocovány podklady pro tvorbu plánu, k formulaci priorit, jednotlivých opatření a aktivit.
Byl proveden dílčí průzkum potřeb se skupinou rodičů, kteří pečují o děti s těžkým
kombinovaným zdravotním postižením. Součinnost byla poskytnuta ze strany poskytovatelů
sociálních služeb. Zpracování plánu bylo podpořeno metodikem KPSS, Bc. Lucií Rockovou, DiS..
Zpracovatelem textu, Mgr. et Bc. Michalem Šindelářem, sociologem, byl návrh střednědobého
plánu na období 2014 – 2016 městu předán 31.5.2013.
S tímto písemným materiálem byli seznámeni zástupci pracovních skupin 25.6.2013.
V měsících 7/2013 – 9/2013 se k němu vyjadřovali členové pracovních skupin, metodička
KPSS, byly upřesňovány údaje poskytovateli služeb a byl doplněn o vyhodnocení plánu za
uplynulé období. Podněty a návrhy byly v říjnu vyhodnoceny a ve věcech, kde bylo dosaženo
konsenzu, byly zapracovány do textu dokumentu.
Připomínkovací řízení
Připomínkovací řízení pro širokou veřejnost proběhlo v termínu od 13.11.2013 do 21.11.2013.
Informace o možnosti podat připomínky k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb pro správní obvod ORP Moravský Krumlov na období 2014 – 2016 byla zveřejněna na
webových stránkách města Moravský Krumlov www.mkrumlov.cz v sekci „Aktuality města“.
O připomínkovacím řízení byli rovněž vyrozuměni starostové regionu, kterým byl také zaslán
návrh plánu v elektronické podobě.
Připomínky bylo možno podat e-mailem na bartovav@mkrumlov.cz, poštou na adresu: Městský
úřad Moravský Krumlov, odbor sociálních věcí, nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov,
nebo osobně, a to vložením do označené schránky naproti kanceláře dv.č. 102 v přízemí
budovy Městského úřadu Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, příp. předáním na
kontaktním místě KPSS na městském úřadě na výše uvedené adrese, v kanceláři dv.č. 309.
Zde bylo rovněž kontaktní místo k podání vysvětlení k návrhu komunitního plánu.
Připomínka musela mít písemnou formu s odkazem na příslušnou prioritu a opatření, které se
týkala, a popisem připomínky. Vypořádání došlých připomínek bylo provedeno na společném
jednání obou pracovních skupin dne 22.11.2013. Byly zaevidovány dvě připomínky, u kterých
bylo dosaženo shodného stanoviska pro jejich zapracování do návrhu plánu. Vypořádání
připomínek bylo oznámeno.
Rada města Moravský Krumlov materiál projednala a doporučila ke schválení usnesením
č. 65/2013 z 61. schůze konané dne 26.11.2013.
Konečná podoba návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod ORP
Moravský Krumlov na období 2014 – 2016 byla předložena Zastupitelstvu města.
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Zpracování akčních plánů
V případě legislativních, ekonomických a jiných změn bude plán upřesňován formou
jednoletých akčních plánů. Dokument bude aktuálně reagovat na poptávku po jednotlivých
typech sociálních služeb. Průběžná kontrola naplňování jednotlivých priorit, opatření a realizace
jednotlivých aktivit bude uskutečňována v pracovních skupinách, které se budou setkávat dle
potřeby, nejméně dvakrát ročně. Koordinátor KPSS jedenkrát za rok zpracuje hodnotící zprávu.

Na zpracování podkladů pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v regionu
Moravský Krumlov se podílely:
řídící skupina KPSS Moravský Krumlov
pracovní skupiny KPSS Moravský Krumlov:

I. SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
II. RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ; OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTMI, OSOBY OHROŽENÉ
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
koordinátor KPSS města Moravský Krumlov
metodik KPSS
Autor textu:
Mgr. et Bc. Michal Šindelář, sociolog; kontakt smichaaal@gmail.com
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Služby v SO ORP Moravský Krumlov, jejich kapacita a náklady

Poskytovatel

Druh služby

Uživatelé

Domov u lesa
Tavíkovice, p. o.

Domov u lesa
Tavíkovice, p. o.

domovy pro osoby se zdravotním
postižením

102

TC - regionální
středisko pomoci
nevidomým
Moravský Krumlov

TyfloCentrum Brno,
o.p.s.

odborné sociální poradenství,
průvodcovská a předčitatelská
služba, sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Pečovatelská
služba
Domov pro seniory
Skalice, p. o.

Centrum sociálních
služeb Znojmo, p. o.
Domov pro seniory
Skalice, p. o.

Aktivizační
programy

4

Kapacita

3

Druh kapacity

4

2012

2013

Spoluúčast
MK

počet lůžek

31 266

30 321

0

15

27+14

kombinace terénní
a ambulatní kapacity
u každé služby v
počtech klientů a
počtech intervencí

267

225

57

pečovatelská služba

90

1220

roční

3 222

3 211

800

domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem

70

70

počet lůžek

24 792

24 199

0

Rodinná pohoda,
o. s. Vyškov

sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

20

100

měsíční

5

5

5

Azylové bydlení
pro matky s dětmi
v tísni

Město Moravský
Krumlov

azylové domy

21

7

počet lůžek

697

897

0

Poradna rané péče
DOREA

Slezská diakonie

raná péče

0

60

měsíční

0

0

0

DOTYK II - raná
péče

DOTYK II, o.p.s.

raná péče

2

30

měsíční

73

39

0

Středisko rané
péče SPRP Brno

Středisko rané péče
SPRP Brno

raná péče

2

100

roční

80

80

0

Poradenské služby

SPONDEA, o.p.s.
Diecézní charita
Brno
Diecézní charita
Brno

krizová pomoc

20

150

roční

40

40

0

terénní programy

20

20

denní

100

100

5

nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

156

20

okamžitá

1 765

1 713

150

DOTYK II, o.p.s.

sociální rehabilitace

0

30

měsíční

0

0

0

DOTYK II - sociální
rehabilitace

3

2
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Klub COOLNA

2

Rozpočet1

Kapacita

Název služby,
zařízení

K-centrum NOE

1

Sociální služba

Náklady na službu anebo na služby v tisících Kč. Pokud je služba nadregionální, jsou náklady vyčísleny pouze za poskytování služby ve SO ORP Moravský Krumlov.
Počet uživatelů v rámci správního obvodu ORP Moravský Krumlov za rok 2012.
Celková kapacita služby i mimo správní obvod ORP Moravský Krumlov
Uváděné druhy kapacity se vzájemně liší (denní, okamžitá, měsíční, počet intervencí, počet klientů atd.) a nelze na jejím základě srovnávat.

Přehled všech priorit a opatření komunitního plánu sociálních služeb pro období
2014-2016
Priorita 1

Informovanost a proces komunitního plánování
sociálních služeb

s.8

patření 1.1

Podpora informovanosti o sociálních službách – tiskové
materiály, články

s.8

Opatření 1.2

Podpora procesu komunitního plánování sociálních
služeb

s.9

Priorita 2

Podpora osob se zdravotním postižením

s.10

Opatření 2.1
Opatření 2.2
Opatření 2.3
Priorita 3

Zachování domova pro osoby se zdravotním postižením
– Domov u lesa Tavíkovice, p.o.
Zavedení denního a týdenního stacionáře – Domov u
lesa Tavíkovice, p.o.
Zachování sociálních služeb pro osoby se zrakovým
postižením – TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Podpora seniorů

Opatření 3.4

Zachování pečovatelské služby v Moravském Krumlově
a okolních obcích - CSS Znojmo, p.o.
Zachování a rozšíření Domova pro seniory Skalice, p.o.
Sociálně aktivizační služby pro seniory – Rodinná
pohoda o.s.
Výstavba domova pro seniory Miroslav

Priorita 4

Podpora rodin s dětmi v obtížných životních situacích

Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3

Opatření 4.1
Opatření 4.2
Opatření 4.3

Zachování služby Azylového bydlení pro matky s dětmi
v tísni
Podpora dostupnosti služeb rané péče – Poradna rané
péče DOREA, DOTYK II a Středisko rané péče SPRP
Brno
Zachování a rozšíření krizové pomoci a poradenství
dětem a jejich rodinám – SPONDEA, o.p.s

Priorita 5

Práce s osobami ohroženými drogovou závislostí

Opatření 5.1

Udržení terénního programu K-centra Noe
Podpora společensky žádoucího chování mezi dětmi a
mládeží

Priorita 6

s.11
s.12
s.13
s.14
s.15
s.16
s.17
s.18
s.19
s.19

s.21
s.22
s.23
s.23
s.24

Opatření 6.1

Zachování a rozšíření nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež – Klub Coolna

s.24

Priorita 7

Sociální začleňování osob s duševním oněmocněním

s.25

Opatření 7.1

Podpora dostupnosti sociální rehabilitace pro osoby
postižené schizofrenií – DOTYK II, o.p.s.

s.25

Vyhodnocení komunitního plánu sociálních služeb za uplynulé období 2010-2013 ............. 27
Seznam zdrojů ......................................................................................................... 31

Priorita 1

Informovanost a proces komunitního plánování sociálních
služeb
Informovanost o sociálních službách, jejich dostupnosti a podmínek
užívání jsou trvalou prioritou. V jádru samotné myšlenky komunitního
plánování sociálních služeb stojí představa o dostatečné (základní)
informovanosti uživatelů těchto služeb, tak aby se mohli k jejich
fungování vyjadřovat a být rovnocenným hlasem v komunitním
plánování.
Není cílem, aby všichni věděli o všech službách. Důležitá je existence
povědomí o jejich existenci a užitečnosti. Žádoucím stavem je situace,
když člověk ví na koho se obrátit a u koho hledat pomoc anebo radu.
Proto je důležité pokračovat v šíření informačních materiálů,
publikování článků a sociálním poradenství.
Domény informovanosti se úzce dotýká podpora procesu komunitního
plánování. Samotné schůzky pracovních skupin, ve kterých se
setkávají různí poskytovatelé sociálních služeb, jejich uživatelé a
zástupci Moravského Krumlova, jsou nástrojem šíření informovanosti.
Pracovní skupiny jsou místem výměny znalostí a místem, kde by měli
být vyslyšeni uživatelé sociálních služeb.

Opatření 1.1

Popis opatření a
zdůvodnění

Podpora informovanosti o sociálních službách – tiskové
materiály, články
Tradiční způsoby informování o sociálních službách tvoří tři
komunikační prostředky.
1. Tištěné letáky propagující jednotlivou sociální službu, vícero
služeb anebo poskytující obecné informace o sociálních
službách, např. seznámení s příspěvkem na péči. Tyto letáky
bývají dostupné v uzlových bodech – na městském úřadě, u
poskytovatelů, na obecních úřadech, čekárnách lékařů atd.
2. Články v místních periodicích pojednávajících o sociálních
službách anebo aktivitách s těmito službami spojenými. Články
jsou publikovány v obecních zpravodajích.
3. Informace na internetu. Může se jednat o naskenované tištěné
letáky umístěné na internetových stránkách města, stránky
poskytovatelů služeb, profil poskytovatele na facebooku. Dále
se jedná o informace ministerstva a kraje, stránky skupin
uživatelů, diskuse atd.
Cílovou skupinou jsou nejen uživatelé služeb, ale především možní
uživatelé služeb, tedy víceméně široká veřejnost.

Dopad na cílovou
skupinu





orientace v nabídce a povaze sociálních služeb
mít vědomost o tom, kam se v případě potřeby obrátit
zvýšení informovanosti veřejnosti o sociálních službách a s
nimi souvisejících aktivit

Aktivity,
harmonogram

2014-2016
 aktualizace letáku o sociálních službách v regionu a jejich
distribuce
 publikování a elektronická distribuce aktuálních informací o
sociálních službách pro starosty obcí spádové oblasti
 zajištění dostupnosti aktuálních informací na internetu
o web odboru sociálních věcí Moravského Krumlova

Realizátoři a partneři

Město Moravský
sociálních služeb.

Krumlov,

obce

spádové

oblasti,

poskytovatelé

8

Předpokládaný počet
klientů

Široká veřejnost.

Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

Tiskové materiály (ministerstva, krajské,
služeb), čas tvůrce informativních článků.

Finanční náklady

Finanční náklady budou stanoveny dle aktuální situace – 20 000 Kč

Předpokládané
zdroje financování

Město
Moravský
Krumlov
(místní
tiskoviny),
JMK (tiskoviny obecné k sociálním službám a ke krajským zařízením)
Zdroje poskytovatelů

Kritéria hodnocení
Rizika realizace
opatření

Opatření 1.2

Popis opatření a
zdůvodnění

místní,

poskytovatelů

Dostupnost materiálů v uzlových bodech.
Přítomnost aktuálních informací na internetu.
Zapomínání komínků letáků v koutech obecních úřadů.
Volba nevhodných míst pro prezentaci tiskovin v uzlových bodech.
Zastaralost či absence informací na internetu (stránkách odboru
sociálních věcí).
Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb
Proces komunitního plánování sociálních služeb je nutné podporovat
ze strany zadavatelů sociálních služeb, kteří se tak stávají
koordinátory komunikace s lidmi žijícími ve spádové oblasti. Je nutné
aktivním způsobem pokračovat i v následujících letech. K naplnění
smyslu komunitního plánování je zapotřebí realizovat pravidelné
schůzky pracovních skupin, které jsou místem k vyslechnutí potřeb
uživatelů služeb.
Obor sociálních věcí zabezpečuje schůzky pracovních skupin. Je nutné
zvát a povzbuzovat k aktivní účasti zástupce triád ve všech
pracovních skupinách. Pracovní skupiny jsou koncipované ke
sdělování potřeb a očekávaní obyvatel spádové oblasti. Snaží se o
vysledování aktuálních potřeb obyvatel vztahujících se nejenom k
sociálním službám, nýbrž také k celkovým potřebám, které mohou být
naplněny v rámci možností poskytovatelů a zřizovatelů sociálních
služeb.
Cílovou skupinou jsou uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé sociálních
služeb.


Dopad na cílovou
skupinu




zvyšování kvality života občanů prostřednictvím možnosti
participovat na rozhodování o věcech veřejných
artikulace potřeb a možnost jejich naplnění ze strany
poskytovatelů služby
uznání potřeb specifických skupin uživatelů, zvýraznění jejich
existence

Aktivity,
harmonogram

2014-2016
 pravidelné schůzky pracovních skupin, min. 2x za rok
 realizace setkání ke konkrétním tématům, např. situace a
potřeby dětí s postižením a jejich rodičů
 pořizování zápisů ze setkání pracovních skupin
 vytvoření navazujícího komunitního plánu

Realizátoři a partneři

odbor sociálních věcí Moravský Krumlov, poskytovatelé sociálních
služeb, uživatelé sociálních služeb

Předpokládaný počet
klientů

Poskytovatelé, zadavatelé, uživatelé sociálních služeb, občané z řad
veřejnosti
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Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

Prostory k setkání (místnost ve škole, prostory městského úřadu,
prostory poskytovatele).
Koordinátor komunitního plánování – organizace setkání pracovních
skupin.

Finanční náklady

Finanční náklady budou stanoveny dle aktuální situace.

Předpokládané
zdroje financování

Město Moravský Krumlov.

Kritéria hodnocení

Realizovaná setkání pracovních skupin.
Míra zapojení uživatelů do komunitního plánování.
Zpracovaný navazující komunitní plán.

Rizika realizace
opatření

Neúspěšnost zapojení uživatelů do komunitního plánování.
Nefunkčnost pracovních skupin, absence jejich setkávání.
Neschopnost pracovních skupin a komunitního plánování přinášet
hodnotné výsledky pro uživatele.

Priorita 2

Podpora osob se zdravotním postižením
K roku 2010 bylo ve spádové oblasti ORP Moravský Krumlov na 130
lidí s těžkým postižením a zvlášť těžkým postižením (Mazanec,
Šindelář 2010: 5). K těmto lidem lze připočítat lidi žijící v domově pro
osoby se zdravotním postižením v Tavíkovicích, kde dlouhodobě žije
102 lidí s mentálním postižením (skupiny se však budou částečně
prolínat).
Dlouhodobě neřešeným problémem jsou chybějící návazné služby pro
děti a dospívající se zdravotním postižením docházející do speciálních
tříd na ZŠ Ivančická. Mnohé z těchto dětí a jiných mladých se
zdravotním postižením dospívají a není vyřešeno, jakým způsobem
bude o tyto lidi postaráno. 31. května 2013 se na ŽS Ivančická sešli
rodiče těchto dětí, zástupci odboru sociálních věcí Moravského
Krumlova a zástupci Domova u lesa Tavíkovice. Cílem schůzky bylo
zjistit potřeby rodičů a identifikovat možnosti naplnění těchto potřeb.
Výsledkem jsou čtyři varianty návazné péče, kterou jsou různou
měrou pro různé rodiče přijatelné:
1. Zřízení praktické školy při ZŠ Ivančická – toto řešení by
umožnilo setrvat některým dětem až do 26 let věku v důvěrně
známém prostředí.
2. Zřízení služby denní a týdenní stacionář v Domově u lesa.
Služba stacionáře by umožnila komplexní péči o osoby se
zdravotním postižením, v rozsahu (1 den v týdnu až 5 dnů
v týdnu) podle potřeb pečující rodiny.
3. Zřízení
detašovaného
pracoviště
denního
stacionáře
v prostorách ZŠ Ivančická. Výhodou takového řešení by byla
možnost využít výhodné polohy školy vzhledem k dojezdu a
vyhnutí se změně návyků klientů. Nevýhodou by byla absence
dílen a vybavenosti Domova u lesa.
4. Pravidelné využití jednotlivých rehabilitačních a terapeutických
služeb Domova u lesa bez využití služby stacionáře. Varianta
postupného navazování kontaktu skrze pravidelné terapie.
Úspěšné řešení návaznosti služeb musí brát v úvahu změnu role
pečující osoby. Myšlenka možnosti ekonomické aktivity se zdá být
v regionu velmi nereálnou a bylo by proto výhodné zavést např.
možnost dobrovolnictví ve stacionáři anebo nabídnout jinou
alternativu. Vzhledem k současnému stavu sociálních služeb v ORP
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Moravský Krumlov je v rámci tohoto komunitního plánu rozvinuto
opatření zavedení stacionáře.
Opatření 2.1

Popis opatření a
zdůvodnění

Zachování domova pro osoby se zdravotním postižením –
Domov u lesa Tavíkovice, p.o.
Posláním Domova je vytvořit pro osoby s mentálním postižením, které
trvale nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí,
důstojnou náhradu za domácí prostředí a podporovat je ve snaze co
nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života s ohledem na jejich
zvláštnosti, zachování jejich individuality a rozvíjení jejich osobnosti.
(Havlásek et al. 2012: 1)
Domov pro osoby se zdravotním postižením je v regionu potřeba.
Celková roční obložnost vzhledem ke kapacitě zařízení je více jak
99%. Průměrný počet klientů se rovná maximální kapacitě zařízení –
102. (Havlásek 2012: 6)

Dopad na cílovou
skupinu

Komplexní péče spočívá především v
 zabezpečení ubytování a stravování,
 všestranné péče zahrnující základní sociální poradenství,
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele a
pomoc při zvládání osobní hygieny,
 v případě potřeby poskytování ošetřovatelské a zajištění
zdravotní péče včetně rehabilitace,
 rozvíjení kulturní a zájmové činnosti a zprostředkování
kontaktu s přirozeným prostředím, to vše při zachování
přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti
každého klienta.
 respektování rodinných vazeb při poskytování služby
(Havlásek 2012: 5)

Aktivity,
harmonogram

2014-2016
 zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb
o udržet širokou nabídku aktivizačních činností a zvýšit
jejich adresnost
o zkvalitnit aktivizaci a zapojení schopných uživatelů
o zlepšit spolupráci s opatrovníky a zapojit je do plnění
individuálních plánů
 zajištění vyššího standardu bydlení rozdělením uživatelů do
šesti domácností
 reorganizace zařízení a zlepšení mezilidských vztahů, zvýšení
počtu kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců
 vzdělávání zaměstnanců
 finanční řízení
o zdokonalit funkčnost kontrolního systému
o snižovat provozní náklady instalací solárních panelů a
termoregulací topného systému (Havlásek et al. 2012:
5-6).

Realizátoři a partneři

Domov u lesa Tavíkovice, p.o., Jihomoravský kraj

Předpokládaný počet
klientů

102 klientů (muži a ženy s mentálním postižením starší 18 let)

Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

63 zaměstnanců.
Budova zámku, nová budova, areál obsahující park, rybník, skleník,
hospodářské budovy.

Finanční náklady

31 000 000 Kč (z toho 20 500 000 Kč mzdové náklady)
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Předpokládané
zdroje financování

Úhrady uživatelů
Zdravotní
pojišťovny
Dotace MPSV
Dotace JMK
Jiné
Celkem

14 700 000
8
6
1
31

800
000
500
030
030

000
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kritéria hodnocení

Naplnění kapacity zařízení.
Výsledky inspekcí.
Vyrovnaný rozpočet zařízení.
Naplnění standardu kvality sociální služby.
Naplnění bodů rozvojového plánu 2013-2016 (viz aktivity).

Rizika realizace
opatření

Nedostatek financí způsobený snížením dotací MPSV a JMK.
 90 % všech rizik je spojeno s financováním
Nárůst byrokracie.

Opatření 2.2

Zavedení denního a týdenního stacionáře – Domov u lesa
Tavíkovice, p.o.
V denním stacionáři se poskytují ambulantní služby osobám, které
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a
osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V týdenním stacionáři
se poskytují pobytové služby stejné cílové skupině.

Popis opatření a
zdůvodnění

Již v současnosti je v domově pro osoby se zdravotním postižením
několik klientů, kteří fungují v režimu týdenního stacionáře – víkendy
tráví mimo domov. Zavedení služby tento režim zformalizuje a
zároveň jej nabídne i lidem z regionu, kteří řeší návaznost péče o své
dospívající děti se zdravotním postižením.
Pro zavedení služby není potřeba navýšení provozních nákladů či nové
investice, infrastrukturu bude služba sdílet s Domovem u lesa.
Zavedení služby bude spojeno s nárůstem osobních nákladů v přímé
péči.

Aktivity,
harmonogram

Cílovou skupinou je mládež od 16 let s mentálním a kombinovaným
postižením. Dopad na cílovou skupinu:
 poskytování potřebné péče, zajištění pobytu a stravy
 základní podpora uživatele v oblasti sebeobsluhy
 vzdělávání podle individuálních potřeb uživatele
 výchovné a aktivizační činnosti
o pracovní terapie, sportovní aktivity
o hipoterapie, muzikoterapie
o činnosti v dílnách (keramická, šicí, stolařská, pedig,
zahrada, drobnochov, koně)
 individuální masáže, perličkové koupele, vířivka, bazén –
přímo v areálu Domova
 vycházky, účast na kulturních a sportovních akcích
 svoz uživatelů
01/2014 až 12/2014 registrace a zavedení služby
2015 zahájení poskytování služby

Realizátoři a partneři

Domov u lesa Tavíkovice, p. o., Jihomoravský kraj

Dopad na cílovou
skupinu
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Předpokládaný počet
klientů

8 denní stacionář
10 týdenní stacionář

Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

Stávající zaměstnanci Domova u lesa – vyčleněné úvazky 0,7/službu
Počet pracovníků v sociálních službách – 2 (denní stacionář)/
3 (týdenní stacionář) – navýšení
Prostory a zařízení Domova u lesa.

Finanční náklady

Denní stacionář
Týdenní stacionář
Celkem

930 000
1 700 000
2 630 000

Kč
Kč
Kč

Předpokládané
zdroje financování

Úhrady od uživatelů.
Dotace JMK.
Dotace MPSV.

Kritéria hodnocení

Zavedení služby a registrace.
Naplnění kapacity služby – zájem o službu ze strany uživatelů a jejich
rodin.
Naplnění standardů kvality sociální služby.

Rizika realizace
opatření

Nedostatek financí způsobený nemožností dostatečně vysoké finanční
spoluúčasti ze strany uživatelů.
Finanční náročnost spoluúčasti uživatelů na službě.

Opatření 2.3

Zachování sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením – TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Cílem činnosti je integrace osob se zrakovým postižením do
společnosti, zlepšení kvality jejich života, zvyšování jejich
samostatnosti a nezávislosti, udržení života osob se zrakovým
postižením v přirozeném domácím prostředí, podpora společenského,
pracovního a kulturního uplatnění osob se zrakovým postižením.
Cílové skupiny:
1. osoby s těžkým zrakovým postižením starší 15 let (vybrané služby
poskytujeme i dětem),
2. osoby s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové,
3. rodinní příslušníci osob s těžkým zrakovým postižením,
4. pracovníci organizací a institucí, kteří se dostávají do kontaktu s
těžce zrakově postiženými.

Popis opatření a
zdůvodnění

V Moravském Krumlově je poskytováno:
 odborné sociální poradenství (informace o sociálních službách,
kompenzačních pomůckách, příspěvcích, sociálních dávkách,
důchodech… a pomoc při vyřizování těchto záležitostí na
úřadech)
 asistenční služby nevidomým (průvodcovská a předčitatelská
služba, pomoc s vyřízením korespondence, vyplnění formulářů,
pomoc při nákupech s výběrem zboží, pomoc s roztříděním
prádla a věcí v domácnosti a další drobná výpomoc související
se zrakovou nedostatečností)
 sociálně aktivizační služby (výstavy, vycházky, besedy,
turistické výlety, cvičení plavání) (TyfloCentrum Brno 2011).
Ve správním obvodu bylo v roce 2010 evidováno 18 lidí se zrakovým
postižením (Mazanec, Šindelář 2010: 5), k populaci uživatelů služby
však také můžeme řadit početně významnou komunitu seniorů.
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Dopad na cílovou
skupinu




udržení života těžce zrakově postižených lidí, zejména v
seniorském věku v přirozeném domácím prostředí formou
dopomoci
podpora při každodenních potřebách formou doprovodu a
předčitatelské služby
orientace v problematice sociálního zabezpečení osob se
zrakovým postižením
psychická podpora a dopomoc k získání potřebných
kompenzačních pomůcek a lepší orientaci v životním prostředí
(TyfloCentrum Brno 2011: 46, 63)

Aktivity,
harmonogram

2014-2016 Zachování služeb

Realizátoři a partneři

TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Moravský Krumlov,
město Moravský Krumlov.

Předpokládaný počet
klientů

15 klientů

Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

Služba je zabezpečena sociálními pracovníky. Pracoviště má k
dispozici dostatečné prostory pro realizaci ambulantních sociálních
služeb pro osoby se zrakovým postižením. Jedná se o místnost s
poradenskou částí a částí pro skupinovou práci s klienty. Pro větší
akce je možné využít jiné prostory ve městě, např. knihovnu, s níž již
byla navázána spolupráce.

Finanční náklady

267 000 Kč

Předpokládané
zdroje financování

Dotace MPSV
Dotace JMK
Dotace Mor. Krumlov
Jiné
Celkem

115
45
57
50
267

000
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kritéria hodnocení

Naplnění kapacity služby – počty intervencí, počet úkonů sociálního
poradenství.
Naplnění standardů kvality sociálních služeb.

Rizika realizace
opatření

Nedostatek financí.

Priorita 3

Podpora seniorů
Sociální služby pro seniory jsou standardní součástí komplexu péče o
obyvatele daného území a tvoří v zásadě páteř sociální péče. Stárnutí
obyvatelstva je daný fakt, se kterým se česká společnost vyrovnává,
a sociální služby jsou kompenzací pro seniory s omezenou
soběstačností.
Na nezbytnost sociálních služeb pro seniory ukazuje věková struktura
osob se sníženou soběstačností (příjemců příspěvku na péči). Polovina
všech těchto osob byla v roce 2010 v obcích ORP Moravský Krumlov
starší 79 let a čtyři z každých pěti příjemců příspěvku na péči jsou
starší 58 let (Mazanec, Šindelář 2010). Starší a stárnoucí lidé jsou
tedy dominantní skupinou v populaci uživatelů sociálních služeb.
Jednou z možností podpory seniorů je budování obecních bytů pro ně
určených. Touto cestou se vydává městys Olbramovice. K jednomu
domu s 20 byty je plánováno dalších 18 bytů pro seniory. Pronájem
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těchto bytů je pro seniory finančně únosný, zároveň jsou některé
z těchto bytů bezbariérové. Téměř dvě desítky bytů obývanými
seniory se v budoucnu s největší pravděpodobností neobejdou bez
působení pečovatelské služby.
Opatření 3.1

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

Zachování pečovatelské služby v Moravském Krumlově a
okolních obcích – CSS Znojmo, p.o.
Cílem služby je zabezpečit osobám se zdravotním postižením a
seniorům Moravského Krumlova, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby při zvládání běžných životních potřeb, poskytování takové
podpory, která jim umožní zachovat v maximální možné míře
dosavadní způsob života. Péče je poskytována v přirozeném domácím
prostředí uživatelů kvalifikovanými pracovníky. Pečovatelská služba je
zajišťována během denní doby v domácnostech občanů na území
města včetně bytů obyvatel Domu s pečovatelskou službou Moravský
Krumlov, Jiráskova 634, některé úkony během celých 24 hodin denně
(Eliášová 2013:1).
Služba je podle potřeby poskytována i v ostatních obcích spádové
oblasti ORP Moravský Krumlov (k 05/2013 byly uzavřeny smlouvy s 8
uživateli z okolních obcí).
Pečovatelská služba je zaměřená na pomoc:
 při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc
a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při
přesunu na lůžko nebo vozík)
 při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, při
základní péči o vlasy a nehty apod.)
 při poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění
stravy, dovoz a donáška jídla, příprava a podání jídla apod.)
 při manipulaci s penězi
 při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba
domácnosti a spotřebičů, běžné a velké nákupy, pochůzky,
praní a žehlení prádla, příprava prádla do automatické pračky
apod.)
 při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(doprovázení k lékaři, na orgány a instituce apod.) (Eliášová
2013:2).

Aktivity,
harmonogram

2014-2016 zachování služby

Realizátoři a partneři

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o., město Moravský Krumlov,
obce SO ORP Moravský Krumlov

Předpokládaný počet
klientů

90 uživatelů

Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

15 zaměstnanců (1 pracovník – 0,75 úvazku koordinátor služby, 11
pečovatelek z povolání, 3 pečovatelky malého rozsahu).
Provozní prostory v Domě s pečovatelskou službou Moravský
Krumlov, Jiráskova 634.

Finanční náklady

3 211 000 Kč (356 500 provozní náklady, 2 854 500 mzdové náklady)
Dotace MPSV

Předpokládané
zdroje financování

Dotace Moravský Krumlov

1 361 000 Kč
800 000 Kč

Úhrady uživatelů

1 050 000 Kč

Celkem

3 211 000 Kč
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Kritéria hodnocení

Výsledky inspekcí.
Naplnění kapacity pečovatelské služby.
Naplnění kritérií kvality služby poskytovatele.

Rizika realizace
opatření

Nedostatek financí způsobený především snižováním dotací ze strany
MPSV.
Přetížení pečovatelek v důsledku nárůstu výkonů způsobeném
stárnutím populace seniorů.

Opatření 3.2

Popis opatření a
zdůvodnění

Zachování a rozšíření Domova pro seniory Skalice, p.o.
Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace je pobytové
zařízení sociálních služeb, zřízené Jihomoravským krajem, poskytující
sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.
Domov pro seniory Skalice jako poskytovatel sociálních služeb nabízí
celoroční pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
Posláním domova je vytvořit příjemné domácí prostředí a podmínky
pro aktivní a důstojný život uživatelů, individuálním přístupem ke
každému uživateli s ohledem na jeho potřeby, přání, pocit jistoty,
bezpečí a spokojenosti (Hušková et al. 2013:8).
Rozšíření kapacity služby Domova se zvláštním režimem vyplynula
z potřeby zabezpečit pomoc a podporu osobám s onemocněním
stařeckou, Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí. Populace
v regionu Moravského Krumlova stárne, zvyšování průměrné délky
života přináší i negativní důsledky, jako jsou uvedené choroby.
Poptávka po sociální službě Domova se zvláštním režimem
dlouhodobě převyšuje nabídku. V současné době poskytovatel eviduje
u obou služeb 78 žádostí, které nemůže uspokojit, z toho 41 o službu
Domova se zvláštním režimem. U žadatelů o službu Domova pro
seniory se následně ukazuje, že s ohledem na jejich zdravotní stav,
potřebují službu, která je přizpůsobena jejich specifickým potřebám.
Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

a) poskytuje pobytové služby
sociální péče osobám od 65- ti
let věku, které v důsledku svého
zdravotního
stavu
vyžadují
pravidelnou pomoc jiné osoby,
ne však péči v lůžkovém
zdravotnickém zařízení

Dopad na cílovou
skupinu

Aktivity,
harmonogram

a) poskytuje pobytové služby
sociální péče osobám od 50- ti
let věku, které trpí stařeckou,
Alzheimerovou
nebo
jinou
formou demence, a které v
důsledku
svého
zdravotního
stavu vyžadují speciální přístup
a pravidelnou pomoc jiné osoby,
ne však péči v lůžkovém
zdravotnickém zařízení.
b) poskytování ubytování a stravování uživatelů
c) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, při nácviku soběstačnosti
d) zajištění lékařské péče pro uživatele
e) poskytování ošetřovatelské péče dle potřebnosti uživatelů
f) poskytování aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti
g) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
h) poskytování sociálního poradenství
i) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí uživatelů
(Hušková et al. 2013:8)
2014-2016 zachování služby domova pro seniory
2014-2015 zachování služby domova se zvláštním režimem
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2015 převod budovy, která se nachází v areálu poskytovatele na
zřizovatele zařízení (JMK)
2015-2016 rekonstrukce budovy
2016 zachování a rozšíření služby domova se zvláštním režimem
(zahájení rozšířeného provozu ve zrekonstruované budově)
Realizátoři a partneři

Předpokládaný počet
klientů

Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

Finanční náklady

Předpokládané
zdroje financování

Kritéria hodnocení

Domov pro seniory Skalice, Jihomoravský kraj
70 (11 uživatelů domov pro seniory, 59 uživatelů domov se zvláštním
režimem) před rozšířením
82 uživatelů po rozšíření (navýšení kapacity domova se zvláštním
režimem o 12 uživatelů na celkových 71, domov pro seniory 11
uživatelů)
50 pracovních úvazků před rozšířením
po rozšíření 66 (navýšení o 16 zaměstnanců/ 16 úvazků)
Domov pro seniory Skalice
realizace převodu nemovitosti , která se nachází v areálu zařízení
Mzdové náklady
11 230 000 Kč
Sociální
a
zdravotní
4 000 000 Kč
pojištění
Provozní a jiné náklady
9 600 000 Kč
Celkem
24 830 000 Kč
před rozšířením
rozšíření služby:
koupě budovy
5 200 000 Kč
rekonstrukce objektu 4 600 000 Kč
mzdové náklady 1 362 000 Kč/rok
další provozní náklady budou doplněny
Zdravotní pojišťovny
1 900 000 Kč
Dotace MPSV
4 450 000 Kč
Dotace JMK
6 100 000 Kč
Úhrady uživatelů
12 185 000 Kč
Ostatní
412 000 Kč
Celkem
25 047 000 Kč
před rozšířením
doplněno
rozšíření služby:
Výsledky inspekcí.
Naplnění kapacity zařízení.
Naplnění standardů kvality sociálních služeb.
Rozšíření služby:
- realizace převodu nemovitosti a rekonstrukce objektu
- naplnění kapacity služby

Rizika realizace
opatření

Nedostatek finančních prostředků.

Opatření 3.3

Sociálně aktivizační služby pro seniory – Rodinná pohoda o. s.

Popis opatření a
zdůvodnění

V rámci sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením pracovník Rodinné pohody o. s. navštěvuje Dům s
pečovatelskou službou v Moravském Krumlově.
Paměťové tréninky se konají ve dvouměsíčních intervalech, v případě
zájmu každý měsíc, celkem 6 až 12 paměťových tréninků ročně.
Druhou službou poskytovanou v Moravském Krumlově je vzdělávací
seminář pro pečující, který se koná 1 až 2 krát za rok.
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Dopad na cílovou
skupinu

Cílem je aktivizovat seniory, zapojit je do každodenního života
začleněním do společného soužití v kolektivu, trénovat jejich paměť
formou hry, povídáním a vzpomínáním. Pro seniory je dostupná také
canisterapie. (Rodinná pohoda 2012)

Aktivity,
harmonogram

2014-2016 Zachování služby

Realizátoři a partneři

Rodinná pohoda o. s.,
pečovatelskou službou)

Předpokládaný počet
klientů

20

Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

1-2 pracovníci Rodinné pohody.
Prostory Domu s pečovatelskou službou.

Finanční náklady

5 000 Kč

Předpokládané
zdroje financování

Město Moravský Krumlov 5 000 Kč

Kritéria hodnocení

Počet uskutečněných setkání.
Počet seniorů zapojených do paměťových tréninků.

Rizika realizace
opatření

Nedostatek financí.

Opatření 3.4

Popis opatření a
zdůvodnění

město

Moravský

Krumlov

(Dům

s

Výstavba domova pro seniory Miroslav
Stavba domova pro seniory reaguje na trend stárnutí populace a
nedostatek pobytových sociálních služeb pro seniory, na který lze
usuzovat díky konstantně plnému stavu všech domovů pro seniory a
existenci pořadníků pro umístění v zařízení. Výstavba zařízení v
Miroslavi je v kompetenci Jihomoravského kraje, který je realizátorem
projektu.

Dopad na cílovou
skupinu

Uspokojení poptávky po službě typu domova pro seniory a domova se
zvláštním režimem. Péče o seniory s omezenou soběstačností
vyžadující péči v pobytovém zařízení. Reakce na trend stárnutí
populace v ČR.

Aktivity,
harmonogram

2014 veřejná zakázka na dodavatele stavby,
zahájení výstavby objektu
2015 – 2016 dokončení objektu, výběrové řízení na poskytovatele
sociální služby

Realizátoři a partneři

Jihomoravský kraj, město Miroslav

Předpokládaný počet
klientů

50 klientů

Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

35 zaměstnanců, z toho 18 v přímé péči.
Ostatní podle projektu.

Finanční náklady

75 000 000 Kč investiční náklady
20 000 000 Kč/rok provozní náklady

Předpokládané
zdroje financování

Dotace JMK.
Úhrady uživatelů.
Platby zdravotních pojišťoven.
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Kritéria hodnocení

Realizace výstavby domova pro seniory.
Zajištění financování provozu domova pro seniory.

Rizika realizace
opatření

Nedostatek politické vůle pro realizaci opatření.
Vysoké náklady na provoz zařízení.

Priorita 4

Podpora rodin s dětmi v obtížných životních situacích
Podporou služeb pro rodiny s dětmi a mládež se dosahuje dvou
záměrů. Prvním záměrem je integrace rodin a poskytování opory v
obtížných životních situacích, které mohou být náročnou překážkou v
běžném fungování rodiny. Nabízení opory, sociálně aktivizačních
služeb anebo poradenství se posiluje soudržnost rodiny a její
schopnost vyrovnávat se s obtížnou životní situací.
Nefunkční rodina může být příčinou společensky hůře přijatelného
chování dětí a dospívajících z těchto rodin pocházejících. Z toho
důvodu je třeba mířit sociální služby i na samotné děti a dospívající a
pracovat i přímo s nimi a tím naplňovat druhý záměr této priority.
Priorita je stanovena na základě zkušeností poskytovatelů sociálních
služeb zúčastněných v dané pracovní skupině a zkušeností OSPOD.
Mimo sociální služby je součástí podpory rodin s dětmi v obtížných
životních situacích výchovně rekreační tábor pro děti organizovaný
OSPOD. Tábor je určen pro 20 dětí ve věku 10-12 let v evidenci
OSPOD, trvá jeden týden a koná se 1x ročně.

Opatření 4.1

Popis opatření a
zdůvodnění

Zachování služby Azylového bydlení pro matky s dětmi v tísni
Posláním Azylového bydlení pro matky s dětmi v tísni Moravský
Krumlov je poskytnout matkám a jejich dětem, popřípadě těhotným
ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení, kterou nejsou schopny samostatně řešit, ubytování na
přechodnou dobu v bezpečném prostředí, pomoc a podporu. Jde o
zabezpečení pomoci v jejich snaze začlenit se v co nejkratší době dle
svých možností a schopností do běžného života, tj. řešit krizovou
situaci svou i dětí po stránce bytové a uspokojení životních potřeb
(Fučíková et al. 2012:1).
Kapacity služby je dlouhodobě maximálně využívána.
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opad na cílovou
skupinu




poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (vytvoření
podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou
stravy)
poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1/2 roku
(umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro
zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny
ložního prádla)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí (v případě požadavku
uživatele - pomoc při vyřizování běžných záležitostí
vyplývajících z individuálních plánů, pomoc při vyřizování
osobních dokladů, dávek SSP, informace a sepsání návrhů ve
věci nezletilých dětí, pomoc při zprostředkování zaměstnání,
při umístnění dětí v předškolních zařízeních, při řešení
bytových potřeb nebo upevnění kontaktu s rodinou.
podpora
při
dalších
aktivitách
podporujících
sociální
začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a
pohledávek, doprovod)
základní sociální poradenství (Fučíková et al. 2012: 2-3)

Aktivity,
harmonogram

2014 zachování služby a hledání zdrojů financování pro nadcházející
období
2015-2016 zachování služby

Realizátoři a partneři

Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni, město Moravský Krumlov

Předpokládaný počet
klientů

14 klientů ročně (kapacita služby 7 lůžek)

Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

2 zaměstnanci (1,0 úvazek sociální pracovník/vedoucí zařízení, 0,5
úvazku pracovník v sociálních službách základní výchovná
nepedagogická činnost).
Budova azylového bydlení (Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov).

Finanční náklady

Předpokládané
zdroje financování

Rok 2014
Roky 2015-2016

1 100 000
630 000

Kč
Kč/rok

2014
Zajištění
vybraných služeb
sociální prevence v
Jihomoravském
kraji
Úhrady uživatelů

1 010 000
90 000

Kč
Kč

2015-2016
Dotace
MPSV,
dotace JMK, město
Moravský Krumlov
Úhrady uživatelů

540 000
90 000

Kč
Kč

Kritéria hodnocení

Naplnění kapacity zařízení.
Zajištění financování pro období po roce 2014.

Rizika realizace
opatření

Nedostatek financí – nezajištění dostatečného financování po roce
2014.
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Opatření 4.2

Popis opatření a
zdůvodnění

Podpora dostupnosti služeb rané péče – Poradna rané péče
DOREA, DOTYK II a Středisko rané péče SPRP Brno
Raná péče je terénní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve
věku do 7 let, které má zdravotní postižení, nebo jehož vývoj je
ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je
zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na
jeho specifické potřeby (zákon č. 108/2006 Sb.)
Cílovou skupinou jsou:
 rodiny s dětmi s tělesným, mentálním, kombinovaným
postižením a s ohroženým psychomotorickým vývojem
(Poradna rané péče DOREA)
 rodiny
s dětmi
s poruchy
autistického
spektra
nebo
kombinovaným postižením (DOTYK II)
 rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením
(Středisko rané péče SPRP Brno)
Služba má preventivní charakter s cílem zmírnit nebo eliminovat
důsledky postižení nebo ohroženého psychomotorického vývoje
dítěte, pomoci rodině zvládnout péči o dítě v domácím prostředí a je
předpokladem úspěšné sociální integrace. Je nezbytnou formou
podpory rodičů, kteří se po narození dítěte s postižením ocitají ve
zcela nové a nezvyklé situaci, ve které postrádají potřebné informace
a podporu.
Cílová skupina služby byla ve spádové oblasti v minulosti přítomná,
v roce 2010 bylo v oblasti přítomno 14 dětí s příspěvkem na péči
s rokem narozením 2002 až 2007 (Mazanec, Šindelář 2010: 6). Lze
předpokládat, že se v oblasti rodí děti s postižením i nadále.
Poradna rané péče DOREA:
 Podpora rodiny při zvládání péče o dítě v přirozeném domácím
prostředí.
 Podpora psychomotorického vývoje dítěte v oblastech, kde je
patrné opoždění.
 Pomoc pečujícím osobám při osvojení dovedností, které
vhodným způsobem podporují vývoj dítěte.
 Přehled rodičů o navazujících službách a externích odbornících,
které může rodina využít.(DOREA 2013)

Dopad na cílovou
skupinu

DOTYK II:
 Rozvíjení sdílení pozornosti s dítětem.
 Pomoc rodičům při vytváření prostředí, které dítě chápe a cítí
se v něm klidně a bezpečně.
 Posilování kompetence rodiny při výchově dítěte s poruchou
autistického spektra nebo kombinovaného postižení
 podpora sociálního začleňování dětí s poruchami autistického
spektra (DOTYK II 2013).
Středisko rané péče SPRP Brno
 Podpora kompetence a sebevědomí rodiny, podpoření vlastní
síly a zdrojů rodiny.
 Příprava rodičů pečujících o dítě s postižením na trh práce.
 Podpora stimulace zraku dítěte, využití zbývajícího zraku,
poznávání světa ostatními smysly.

Aktivity,
harmonogram

2014-2016 poskytnutí služby v závislosti na poptávce.
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Realizátoři a partneři

Poradna rané péče DOREA, DOTYK II, o.p.s., Středisko rané péče
Brno

Předpokládaný počet
klientů
Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

V závislosti na okolnostech (narození dětí s postižením).
2 uživatelé/poskytovatele/rok

Finanční náklady

40 000 Kč / 1 uživatel / rok

Předpokládané
zdroje financování

Dotace MPSV ČR, Jihomoravský kraj, obce, jiné zdroje

Kritéria hodnocení
Rizika realizace
opatření

Opatření 4.3

Popis opatření a
zdůvodnění

Vlastní zaměstnanci daných organizací.

Počet uživatelů služby
v jednotlivých letech.

v rámci

SO

ORP

Moravský

Krumlov

Nedostatek financí.
Nedostatečná informovanost rodičů dětí s postižením o existenci
služeb rané péče.
Zachování a rozšíření krizové pomoci a poradenství dětem a
jejich rodinám – SPONDEA, o.p.s.
Posláním služby krizová pomoc Krizového centra pro děti, dospívající
a rodinu Spondea v Moravském Krumlově je poskytování včasné a
dosažitelné pomoci a podpory dětem do 18 let věku a jejich rodinám v
obtížných životních situacích, které nejsou sami schopni řešit, s cílem
umožnit jim začlenění do běžného života. Pomoc je realizována
ambulantní formou každé 1. pondělí v měsíci. (SPONDEA 2013a)
Služba je v Moravském Krumlově poskytována od května 2012.
Během prvního roku si na službu klienti navykli, stoupá počet
intervencí a roste počet klientů (za rok 2012 službu využilo 14
klientů). SPONDEA spolupracuje s OSPOD a sociálními kurátory, pro
podpoření nízkoprahovosti bylo posilněno působení na základních
školách v oblasti (SPONDEA 2013b:5-6).
Ideálním stavem je rozšíření služby tak, aby byla dostupná 2x
měsíčně a saturovala potřeby klientů.


Dopad na cílovou
skupinu




stabilizace stavu klienta a snížení rizika prohlubování krizového
stavu
orientace klienta v aktuální krizové situaci
aktivizace klienta k zapojení vlastních sil při řešení problému a
využití podpůrných zdrojů z okolí (SPONDEA 2013c).

Aktivity,
harmonogram

2014-2016 udržení a rozšíření služby

Realizátoři a partneři

SPONDEA, o.p.s., město Moravský Krumlov

Předpokládaný počet
klientů
Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

20 klientů
2 zaměstnanci (psycholog a sociální pracovník)
fyzické prostory pro poradnu – 2 samostatné místnosti

Finanční náklady

40 000 Kč / rok, 1x měsíčně
80 000 Kč / rok, 2x měsíčně – rozšíření služby

Předpokládané
zdroje financování

sbírka Pomozte dětem, město Moravský Krumlov

Kritéria hodnocení

Počet uskutečněných intervencí.
Počet klientů.
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Rizika realizace
opatření

Nedostatek financí.

Priorita 5

Práce s osobami ohroženými drogovou závislostí
K-centrum Noe Třebíč pracuje s uživateli ilegálních drog a s jejich
rodiči. Smyslem práce je snižovat zdravotní a sociální rizika užívání
drog u uživatelů, ale také ochrana veřejného zdraví.
Terénní programy se zaměřují na vyhledání skryté populace uživatelů
drog, jejich motivaci k abstinenci. Nitrožilním uživatelům jsou
vyměňovány injekční stříkačky a prováděny testy HIV a hepatitidy.
Oblast Moravskokrumlovska patří mezi lokality se špatnou dostupností
protidrogových služeb. Jediným programem sekundární a terciární
prevence jsou terénní programy K-centra Noe. Do Moravského
Krumlova jezdí pracovníci K-centra dělat terénní práci od roku 2010
na základě poptávky uživatelů drog.

Opatření 5.1

Udržení terénního programu K-centra Noe

Popis opatření a
zdůvodnění

V roce 2011 proběhlo v lokalitě 56 výměn a vyměněno bylo 1365
použitých stříkaček. V roce 2012 proběhlo 150 výměn a bylo
vyměněno 4 655 jehel. Terénní program lze hodnotit jako úspěšný,
daří se kontaktovat cílovou skupinu a intervenovat směrem
k abstinenci nebo bezpečnějšímu užívání drog.
K-centrum Noe je registrovanou sociální službou v rámci Kraje
Vysočina
a
s tím
souvisí
způsob
financování.
Aktivity
v Jihomoravském kraji jsou v podstatě dotovány z prostředků Kraje
Vysočina. Tato disproporce by měla být vyrovnána účastí
v komunitních plánech, rozšířením působnosti v registraci a následnou
žádostí o finanční podporu Jihomoravského kraje. Udržitelnost
terénního programu v Moravském Krumlově bude dána navázáním na
finanční zdroje města a kraje.



Dopad na cílovou
skupinu



bezpečná likvidace velkého množství použitých injekčních
stříkaček
podpora veřejného zdraví snížením promořenosti HIV a
hepatitid v drogové i nedrogové populaci
pomoc s řešením problémů uživatelů drog
o léčba
o vyřízení dokladů
o hledání zaměstnání

Aktivity,
harmonogram

2014-2016
Besedy se žáky ve školách.
Pravidelné terénní výjezdy v týdenních intervalech (47 výjezdů za rok
2012).
Nepravidelné terénní výjezdy podle poptávky cílové skupiny.

Realizátoři a partneři

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč.

Předpokládaný počet
klientů

10 až 20 klientů ročně

Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

Automobil – dodávka.
2 terénní pracovníci, celkem 0,25 úvazku sociálního pracovníka.
Pohonné hmoty.
Zdravotní materiál.

Finanční náklady

100 000 až 150 000 Kč / rok

Předpokládané
zdroje financování

Dotace MPSV, RVKPP, dotace Kraj Vysočina, dotace Jihomoravský
kraj, město Moravský Krumlov
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Kritéria hodnocení

Počet – klientů, kontaktů, testů, výměn, abstinujících.

Rizika realizace
opatření

Nedostatek financí.
Odmítnutí programu samosprávou.
Popírání problémů spojených s drogami.

Priorita 6

Opatření 6.1

Popis opatření a
zdůvodnění

Podpora společensky žádoucího chování mezi dětmi a mládeží
Osvědčeným nástrojem pro podporu společensky přijatelného a
žádoucího chování dětí a dospívajících je služba nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež. Tato „čekárna na dospělost“ umožňuje
dětem a dospívajícím trávit svůj volný čas takovým způsobem, který
není škodlivý pro ně ani pro jejich okolí. Zařízení je také místem, kde
se mohou svěřit se svými problémy a životními těžkostmi, funguje
tedy jako místo prevence. Nízkoprahové zařízení Klub Coolna se
v Moravském Krumlově osvědčilo a má již svou tradici, proto je cílem
jej udržet i do budoucna a ideálně jej rozšířit pro mladší cílovou
skupinu.
Zachování a rozšíření nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež – Klub Coolna
Posláním Klubu Coolna je usilovat o sociální začlenění a pozitivní
změnu v životním způsobu dospívajících a mladých dospělých ve věku
15 až 26 let v Moravském Krumlově, kteří se ocitli v nepříznivé
sociální situaci (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní
stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.). Prostřednictvím
nabídky sociálních služeb se snaží předcházet jejich sociálnímu
vyloučení.
Pracovníci reflektují potřeby, které jsou u cílové skupiny aktuální a v
rámci individuální práce poskytují jednotlivé činnosti sociální služby.
(Klub Coolna 2013).
Potřebnost služby dokládá 2 400 uskutečněných intervencí za rok
2012. Rozšíření cílové skupiny na děti a dospívající ve věku 12 až 15
let umožní včasné zachycení problémů, se kterými se cílová skupina
potkává.


Dopad na cílovou
skupinu






výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
o zajištění
podmínek
pro
společensky
přijatelné
volnočasové aktivity
o pracovně výchovná činnost s dětmi
o nácvik a upevňování motorických, psychických a
sociálních schopností a dovedností
o zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede
k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a
dovedností podporujících sociální začleňování osob
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
(vyhláška 505/2006 Sb.)

Aktivity,
harmonogram

2014 zachování služby
2015 rozšíření služby o cílovou skupinu 12 až 15 let
2015 – 2016 zachování služby

Realizátoři a partneři

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo – Klub Coolna
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Předpokládaný počet
klientů

20 klientů okamžitá kapacita před rozšířením
30 klientů okamžitá kapacita po rozšíření
Během roku 2012 navštívilo klub 156 uživatelů služby a zájemců o
službu v celkem 3 615 návštěvách (Oblastní charita Znojmo 2013:
15).

Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

celkem 4 pracovníci (1 úvazek sociálního pracovníka, 2,75 úvazku
pracovníka v sociálních službách)
po rozšíření celkem 4 pracovníci (4 úvazky)

Finanční náklady

1 713 000 Kč před rozšířením
1 775 000 Kč po rozšíření

Předpokládané
zdroje financování

Do konce roku 2014 je služba financována z ESF OP LZZ a dotací
města Moravský Krumlov 150 000 Kč.
Předpokládané zdroje financování od roku 2015:
Dotace MPSV, dotace JMK, město Moravský Krumlov
Počet uskutečněných intervencí.
Spokojenost uživatelů.

Kritéria hodnocení

Rizika realizace
opatření

Priorita 7

Opatření 7.1

Popis opatření a
zdůvodnění

Hodnocení rozšíření:
Uspokojení potřeb 20 uživatelů z cílové skupiny 12 až 15 let
Podpoření uživatelé z cílové skupiny 12 až 15 let v organizování akcí.
Nedostatek financí – kritický přechod z financování založeném na
zdroji ESF OP LZZ na financování jiným způsobem.
Odchod zaměstnanců.

Sociální začleňování osob s duševním onemocněním
Práce s osobami s duševním onemocněním představuje nadregionální
prioritu týkající se celého Jihomoravského kraje. Cílová skupina těchto
osob je nestálá a rozptýlená. Potřebnost pomoci pro duševně
nemocné je regionálně kolísavá. Jednou z možností, jak duševně
nemocným lidem a jejich společenskému okolí pomoci znovu nalézt
rovnováhu v životě, je služba sociální rehabilitace pro lidi postižené
schizofrenií.
Podpora dostupnosti sociální rehabilitace pro osoby postižené
schizofrenií – DOTYK II, o.p.s.
Sociální rehabilitací jsou podporovány osoby s psychotickým
onemocněním tak, aby byly soběstačné a samostatné ve svém
životním prostředí. Terénní služba je poskytována v přirozeném
prostředí uživatele a jeho potřebném socializačním prostředí.
Zahrnuje samozřejmě také základní sociální poradenství.
Služba je pro osoby s déle trvajícím dušením onemocněním s
psychotickými nebo afektivními poruchami, které jsou v psychiatricky
stabilizovaném zdravotním stavu a nemají diagnostikované agresivní
chování a jsou starší 16 let s bydlištěm v Jihomoravském kraji.
(DOTYK II 2013b:1).
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Dopad na cílovou
skupinu











Aktivity,
harmonogram
Realizátoři a partneři
Předpokládaný počet
klientů

Zdroje lidské /
materiální /
prostorové

Finanční náklady

Předpokládané
zdroje financování

Kritéria hodnocení
Rizika realizace
opatření

rozvíjení, podpora a prožívání vlastní odpovědnosti
cvičení samostatného domýšlení situací
cvičení pozorování okolí s cílem vnímání co možná nejšířeji
řešení situací s postupným narůstáním složitosti
poznávání fungování úředního života společnosti
teoretické seznamování a prožitkové procvičování situací
každodenního života
rozvíjení
pracovních
návyků
a
budování
praktických
manuálních dovedností
posilování sebedůvěry při navazování společenských kontaktů
(DOTYK II 2013b:1)
sestavení denního režimu a jeho naplnění aktivitami

2014-2016 zachování dostupnosti služby
DOTYK II, o.p.s.
podle situace
ředitel
sociální pracovník
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
celkem

0,25
0,5
0,375
0,25
0,25
0,25
0,125
0,188
2,188

úvazku
úvazku
úvazku
úvazku
úvazku
úvazku
úvazku
úvazku
úvazku

774 560 Kč / rok celkem za službu
42 000 Kč / 1 uživatel / rok
Dotace MPSV
Dotace JMK
Jiné kraje
Úřady práce
Nadace
Sbírky a dary
Jiné
Celkem

309
232
35
93
50
50
4
774

000
000
000
960
000
000
600
560

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Využití služby.
Nedostatek finančních prostředků.
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Vyhodnocení komunitního plánu sociálních služeb za uplynulé období 20102013

Průřezová priorita 1

Podpora informovanosti o sociálních službách a procesu
komunitního plánování sociálních služeb

Opatření 1.1
Příprava a distribuce
jednoduchého letáku a
brožury k propagaci
sociálních služeb
v tištěné a elektronické
podobě

- v r. 2010 bylo zajištěno grafické zpracování a tisk informačních letáků „Sociální
služby v regionu Moravský Krumlov“ a „Azylové bydlení pro matky s dětmi
v tísni Moravský Krumlov“; letáky byly v roce 2010 a 1/2011 distribuovány
prostřednictvím obcí SO ORP Moravský Krumlov, lékařů, MěÚ, MěP, PČR a
dalších spolupracujících subjektů. Náklady k zajištění této aktivity činily 16 655
Kč a byly hrazeny z finančních prostředků v souladu se smlouvou o spolupráci
v rámci IP „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK“. Současně
s uvedenými letáky byl rozesílán „Adresář sociálních služeb v JMK“

Opatření 1.2
Publikace
informativních článků
v místních novinách a
na internetu

- v průběhu let 2011 – 2013 byly publikovány informativní články o sociálních
službách v místních MK novinách. Texty příspěvků byly zasílány starostům obcí
ve SO ORP Moravský Krumlov; jednotliví poskytovatelé organizovali dny
otevřených dveří, jejichž prostřednictvím prezentovali sociální služby veřejnosti

Opatření 1.3
Informace o
poradenském servisu
ze strany existujících
poskytovatelů

- odborné sociální poradenství bylo zajišťováno jednotlivými poskytovateli
sociálních služeb, kteří vydávali také informativní letáky o dané službě; jejich
distribuci prováděli členové pracovních skupin a zaměstnanci městského úřadu

Průřezová priorita 2

Podpora procesu komunitního plánování na území ORP
Moravského Krumlova

Opatření 2.1
Pravidelné schůzky
pracovních skupin a
podpora začleňování
uživatelů do procesu
komunitního plánování

- v období 2010 a 2013 byly schůzky pracovních skupin svolávány dle potřeby,
nejméně dvakrát ročně; město pro jednání poskytlo prostory; 3.8.2010 se
uskutečnilo pracovní setkání se zástupci obcí ORP, na kterém byla
prezentována analýza potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb
pro SO ORP Moravský Krumlov; 1.4.2011 proběhl kulatý stůl se zaměřením na
témata: připomínkování návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v JMK na období 2012 – 2014, minimální struktura sociálních služeb v regionu a
potřeba rozšíření stávajících služeb o sociální služby návazné péče; proces
KPSS v ORP byl propagován na Veletrhu sociálních služeb v JMK v rámci
mezinárodního veletrhu Medical Fair Brno/REHAPROTEX; 4.4.2013 se zástupci
města, pracovních skupin a poskytovatelů zúčastnili panelové diskuze
zaměřené na analýzu sítě sociálních služeb

Opatření 2.2
Zřízení pozice
koordinátor procesu
komunitního plánování

- nepodařilo se nalézt osobu schopnou získat finanční prostředky na zajištění
samostatné pozice koordinátora; koordinátor KPSS nadále zůstává
kumulovanou funkcí
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Priorita 3

Podpora zdravotně postižených

Opatření 3.1
Zavedení chráněných
dílen

- u oslovených možných partnerů (zaměstnavatelů) nebyl zaznamenán zájem o
zřízení chráněných dílen v Moravském Krumlově

Opatření 3.2
Zachování sociálních
služeb pro zrakově
postižené –
TyfloCentrum Brno

- v letech 2010 - 2013 byl zajištěn provoz regionálního pracoviště v Moravském
Krumlově o.p.s. TyfloCentrum Brno, které poskytovalo osobám se zrakovým
postižením sociální služby: odborné poradenství, asistenční služby a sociálně
aktivizační služby; ve spolupráci s městskou knihovnou se uskutečňovaly
pravidelné přednášky; poskytovatel prezentoval svou činnost na Dnu
otevřených dveří, součástí akce byly besedy pro žáky a studenty místních škol;
středisko se podílelo na Dni prevence; uživatelé měli možnost se zapojit do
různých aktivit (výstavy, vycházky, cvičení apod.); byly organizovány motivační
akce v rámci projektu „Slepotou život nekončí“ (financován z OP LZZ); byla
prováděna depistáž „skryté populace“; službami bylo zabezpečeno v průměru
13 uživatelů a bylo poskytnuto 61 úkonů ročně;
finanční příspěvek města Moravský Krumlov na podporu provozu regionálního
střediska pomoci nevidomým v uvedeném období činil 57 000 Kč/rok

Priorita 4

Podpora a udržení uživatelů v přirozeném prostředí

Opatření 4.1
Zachování a rozšíření
pečovatelské služby

- pečovatelská služba pro občany obcí SO ORP byla zajišťována
poskytovatelem, příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Znojmo,
U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo; péče byla uživatelům poskytována
v přirozeném domácím prostředí a v míře, která jim umožnila žít dosavadním
způsobem života; informovanost o službě byla zajištěna zejména sociálními
pracovníky MěÚ, OSV v rámci základního poradenství, prostřednictvím lékařů a
starostů obcí; v letech 2010 – 2013 byla služba poskytována v průměru 135
uživatelům ročně, v 16 obcích SO ORP vč. Moravského Krumlova; personálně
byla zabezpečována zaměstnanci – pečovatelkami, jejich počet byl dán uživateli
a rozsahem péče (úkonů) a pohyboval se od 13 do 19 pracovníků;
město Moravský Krumlov poskytlo v letech 2010 – 2013 příspěvek poskytovateli
na zajištění pečovatelské služby 800 000 Kč ročně; z rozpočtu JMK byla městu
poskytnuta na uvedenou službu účelová neinvestiční podpora ve formě dotace,
v r. 2010 - 2012 ve výši 500 000 Kč/rok a v r. 2013 v částce celkem 300 000 Kč

Opatření 4.2
Zavedení ambulantních
služeb

- nepodařilo se zřídit službu denního stacionáře pro osoby s těžkým zdravotním
postižením, konkrétně pro uživatele s mentálním postižením; byly osloveni
potencionální poskytovatelé – DCH Brno, Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká
1; tento subjekt je zřizovatelem Denního stacionáře sv. Damiána ve Znojmě pro
uvedenou cílovou skupinu a nabídl, vzhledem ke svým kapacitním možnostem,
svoz uživatelů ze SO ORP do tohoto zařízení, což nebylo akceptováno; Domov
u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace, Tavíkovice 153, poskytovatel
působící v rámci SO ORP Moravský Krumlov, předložil strategický záměr na
vznik nové služby typu denního stacionáře (ambulantní forma poskytování) pro
zmíněnou cílovou skupinu s věkovou hranicí od 16 let; realizace původně
zamýšlená v roce 2014 (registrace 2013) byla poskytovatelem odložena na
další období;
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Priorita 5

Podpora osob vyžadujících péči v pobytových zařízeních

Opatření 5.1
Podpora umístění
v pobytových zařízeních

- senioři a osoby se zdravotním postižením byli sociálními pracovníky MěÚ
v rámci základního poradenství informováni o pobytových službách typu domov
pro seniory a domov se zvláštním režimem, které jsou poskytovány v Domově
pro seniory Skalice, příspěvková organizace, Skalice 1; dále pak byly předávány
informace o službě domov pro osoby se zdravotním postižením v zařízení
Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace, Tavíkovice 153; bylo
jednáno s poskytovateli o potřebnosti poskytování uvedených služeb pro
žadatele ze SO ORP; oba subjekty se prostřednictvím svých zástupců aktivně
zapojily do procesu KPSS v regionu;
město podpořilo projektový záměr poskytovatele, Domov pro seniory Skalice, na
rozšíření služby domov se zvláštním režimem zaměřené na cílovou skupinu
osob s Alzheimerovou demencí a jinými typy demence, kde poptávka
dlouhodobě převyšuje nabídku; projekt byl realizován v roce 2013 a kapacita
služby byla rozšířena ze stávajících 46 na 50 lůžek (uživatelů)

Opatření 5.2
Zavedení chráněného
bydlení

- realizátor projektu: Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, Úsek
Brno, Kamenná 21, 639 00 Brno; investičním záměrem bylo zrekonstruovat
budovu města č.p. 97 na pozemku par. č. 254/1 a č. 266 za účelem vybudování
a provozování sociální služby chráněného bydlení; byla zpracována studie
rekonstrukce objektu a Slezská diakonie uzavřela v 10/2010 s městem
dlouhodobou smlouvu o výpůjčce uvedených nemovitostí; předběžný odhad
ceny rekonstrukce činil 9 920 000 Kč; bylo předjednáno vypracování
dokumentace ke stavebnímu povolení, projekt byl konzultován na Úřadu
Regionální rady ROP Jihovýchod a zařazen do předběžného seznamu žadatelů
o dotaci pro Radu JMK i Úřadu Regionální rady, a to v rámci výzvy pro oblast
podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek; v průběhu jednání nebylo dosaženo
shody v otázce podpory financování provozních nákladů zmíněné sociální
služby ze strany města, což bylo nepřijatelné pro hodnocení žádosti o dotaci
z hlediska JMK, proto realizátor od projektového záměru odstoupil

Opatření 5.3
Výstavba Domova pro
seniory Miroslav

- 2010 – 2013 byl proveden bezúplatný převod pozemků v k. ú. Miroslav, par. č.
670, par. č. 671, nově oz. par. č. 666/1 a nově oz. par. č. 743/1, na investora
stavby, JMK; byla zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební
povolení; stavba je zařazena v zásobníku staveb JMK

Opatření 5.4
Výstavba Domova pro
seniory Moravský
Krumlov

- nepodařilo se získat investora stavby, JMK – v rámci schválené Smlouvy o
financování mezi Evropskou investiční bankou a JMK z r. 2009 na financování
Projektu regionální infrastruktury JMK, jehož součástí byla výstavba nových
kapacit pobytových zařízení pro seniory

Priorita 6

Podpora rodin s dětmi v obtížných životních situacích

Opatření 6.1
Zachování azylového
domu pro matky s dětmi
v tísni

- služba azylové domy pro rodiny s dětmi byla v letech 2010 – 2013
poskytována v zařízení Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni Moravský
Krumlov, Jiráskova 634; kapacita zařízení zůstala beze změny, tj. k dispozici
bylo 7 lůžek; v uvedeném období bylo službou zabezpečováno v průměru 17
uživatelů ročně; v letech 2010 – 2012 činily průměrné roční neinvestiční výdaje
na službu 611 795 Kč; personální obsazení: 2 zaměstnanci (úvazek 1,5);
sociální služba byla realizována v rámci individuálních projektů JMK
financovaných z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ
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Priorita 7

Předcházení společensky nežádoucích jevů mezi dětmi a mládeží

Opatření 7.1
Rozšíření KLUBU
COOLNA

- Klub COOLNA poskytoval ambulantní a terénní služby dětem a mládeži ve
věku od 15 – 26 let, posláním služby bylo usilovat o sociální začlenění a
pozitivní změnu způsobu života dospívajících a mladých dospělých, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci; prostřednictvím nabídky sociálních služeb,
výchovných, vzdělávacích a volnočasových aktivit a také formou bloků
specifické primární prevence, poskytováním informací, odborné pomoci a
podpory bylo předcházeno sociálnímu vyloučení uživatelů služby; maximální
kapacita v jednu dobu je 20 osob; personální zdroje: 4 pracovníci (úvazek 3,75);
v roce 2012 bylo podpořeno 156 osob, celkový počet intervencí 2400; rozpočet
služby cca 1 700 000 Kč/rok; sociální služba byla realizována v rámci
individuálních projektů JMK financovaných z ESF a státního rozpočtu ČR
prostřednictvím OP LZZ; město v r. 2012 a 2013 poskytlo k zajištění služby
NZDM, Klub COOLNA, poskytovateli (DCH Brno, Oblastní charita Znojmo, Dolní
Česká 1, 669 02 Znojmo) neinvestiční příspěvek ve výši 150 000 Kč/rok;
- nepodařilo se rozšířit poskytování této služby na cílovou skupinu mladších dětí
ve věku od 12 - 15 let z důvodů nezajištění finančních zdrojů
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Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách.
Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách.
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